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 Atriplex بین بوته و زیر بوته دو گونه دراي بانک بذر خاك  غناي گونهبررسی تنوع و 

lentiformis   و  Atriplex canescens )مراتع شرق استان گلستان: مطالعه موردي( 
  

  3امید اسدي نلیوان،  2محمد آبادي، ندا ابراهیمی *1جواد اسفنجانی

دانشجوي دکتراي آبخیزداري دانشگاه علوم  3دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداري، 2دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه گنبد، 1
  کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 

 

  

  چکیده

اي بانک بذر خاك در دو منطقه چپرقویمه و دشت  کاري بر تنوع و غناي گونه قیق با هدف بررسی تاثیر آتریپلکساین تح 
میدانی نمونه برداري از خاك  بازدیدهاي و پایه اطالعات و آمار آوري جمع از منظور پس بدین .انجام شددر استان گلستان 

 آتریپلکس اي بوته بین و اي بوته زیر متري سانتی) 5- 10( و) 0-5( عمق دو برداري در هر منطقه از نمونه. منطقه انجام شد
 و نفوذ براي و شد داده قرار مصرف یکبار ظروف در خاك هاي نمونه سپس .انجام شد تصادفی-سیستماتیک روش به

چنین از کود استریل شده  هم .شد استفاده متر سانتی 5/1 عمق به و شده استریل شن از ها ظرف داخل در رطوبت نگهداري
هاي  ونهاي هنگامی که گ آبیاري مرتب در شرایط گلخانه ها قرار داده شد و سپس با متر بر روي نمونه سانتی 5/1به عمق 

 عمق در اي بوته بین قسمت اي در ترین تنوع گونه بیش نتایج نشان داد. گیاهی رشد خود را انجام دادند شناسایی شدند
 مربوط تنوع ترین کم و) 83/0=سیمپسون ،شاخص87/1=واینر شانون شاخص(باشد می دشت منطقه متري سانتی 0-5 خاك

 ،03/1=واینر شانون شاخص(باشد می چپرقویمه منطقه در آتریپلکس گیاه اي بوته بین متري سانتی 0-5 خاك عمق به
 بوته زیر متري سانتی 5-10 عمق به مربوط اي گونه غناي ترین بیش نتایج به توجه با چنین هم). 62/0=سیمپسون شاخص

 عمق به مربوط اي گونه غناي ترین کم و) 88/1=منهنینک شاخص ،42/2=مارگالف شاخص(چپرقویمه منطقه در آتریپلکس
  )94/0=منهنینک شاخص ،86/0=مارگالف شاخص( چپرقویمه منطقه در آتریپلکس گیاه بوته بین متري سانتی 5-10 خاك

 .باشد می
  

  .دشت ،چپرقویمه ،بانک بذر ،تنوع :هاي کلیدي واژه
 
  مقدمه - 1

هاي زیست  اي که ترکیبی از غنا و یکنواختی است، به طور وسیعی در مطالعات پوشش گیاهی و ارزیابی تنوع گونه       
طوري که بسیاري از  به. گیرد ها مورد استفاده قرار می هاي مهم در تعیین وضعیت اکوسیستم محیطی به عنوان یکی از شاخص

اي، شرایط  جنس آتریپلکس عالوه بر تنوع گونه .دانند هاي اکولوژیک مرتبط می باال را با پایداري سیستماي  محققین تنوع گونه
هاي مختلف و تولید  دلیل داشتن رشد سریع، سازگاري با محیط چنین به هم. نماید مختلف محیطی را به خوبی تحمل می

هاي تنوع  شاخص). 1385،زاده حجازي و همکاران حسام(. باشد علوفه، داراي اهمیت خاص در مناطق خشک و نیمه خشک می
اي  هاي غناي گونه شاخص هاي عددي به سه گروه شاخص. تقسیم نمود هاي عددي و ترسیمی را می توان به دو گروه شاخص

                                                        
  esfanjani.javad@gmail.com :نویسنده مسئول* 
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 -مانند سیمپسون، پارکر) هاي تنوع شاخص(ها  هایی براساس وفور نسبی گونه همانند شاخص مارگالف و منهینیک، شاخص
 (شوند لوئین و مک اینتاش تقسیم میهاي یکنواختی مثل شانون یا پیلو، بری برگر، مک اینتاش، شانون و بریلوئین و شاخص

Maguran ،1988.( محمدي و همکاران، )اي در منطقه عباس  ، اثر کشت آتریپلکس کانسنس بر تنوع و غناي گونه)1389
آماري یکسان گزارش کردند، در حالی که از نظر کیفی آتریپلکس موجب آباد مشهد را نسبت به منطقه شاهد از نظر کمی و 

قسمتی از غنا و تنوع گیاهی هر اکوسیستم، را بانک بذر خاك که شامل . هاي بومی منطقه شده است جانشینی جمعیت
عنوان یک جزء مهم از  بهجا که بانک بذر  از آن. دهد شوند، تشکیل می اي که درخاك ذخیره می بذرهاي زنده و جوانه نزده

اي هر اکوسیستم است در نتیجه توصیف جوامع گیاهی سطح زمین و بررسی تغییرات جوامع بدون شناخت و  ذخایر گونه
هاي کارکردي هر  ترین بخش بانک بذر خاك یکی از مهم. )Pyott،1966 و  Major (بررسی بانک بذر خاك، ناقص خواهد بود

هاي  ه کردن اجزاي آن جامعه گیاهی به شکل بذور مدفون منجر به حفظ و نگهداري جمعیتجامعه گیاهی است که با ذخیر
چنین  هم). 1998،و همکاران  Bekker (شود گیاهی هر اجتماع گیاهی به هنگام بروز شرایط مخرب طبیعی و یا انسانی می

پویایی بانک بذر بسیار پیچیده و اندازه  ).Butle  ،1988 و (Chazdon کند ي دوباره این مناطق ایفا مینقش کلیدي در احیا
زنی و همچنین  مانی، خواب، جوانه ها، زنده بانک بذر یک گونه به تعادل بین تولید بذر با خروجی آن مانند، بذرخواري، بیماري

 ،)2011(Singh و Mall). 2000،و همکارانKruk  (هاي مکانی و زمانی بستگی دارد تغییرپذیري چنین عواملی در مقیاس
 Templetonغالب بودن بذور گیاهان غالب منطقه را در بانک بذر سه منطقه مرتع، جنگل و خاك زراعی گزارش نمودند

تاکید فراوانی بر نقش بانک بذر خاك، در حفاظت از تنوع ژنتیکی، ترکیب پوشش گیاهی و لزوم شناخت ، ) Levins  )1979و
با توجه به اهمیت بانک بذر خاك و اثر آن بر تنوع و غناي . هاي طبیعی دارند رویشگاهآن به عنوان بخشی از بانک ژنتیکی 

کاري  گونه آتریپلکس بر تنوع و غناي بانک بذر خاك در دو منطقه آتریپلکس اي، در این پژوهش به بررسی تاثیر حضور دو گونه
  . شود یدر دو عمق خاك پرداخته م) دشت و چپرقویمه(شده در شرق استان گلستان 

  

  ها مواد و روش -2

  منطقه مورد مطالعه - 1- 2

  . اجرا گردید) چپرقویمه و دشت(کاري شده واقع در شرق استان گلستان  ن تحقیق در دو منطقه آتریپلکسیا

 26درجه و  37ایستگاه تحقیقاتی تولید بذر و نهال چپرقویمه، واقع در سی کیلومتري شمال گنبد کاووس با موقعیت       
میلیمتر،  250متر از سطح دریا با متوسط بارندگی حدود  60دقیقه طول شرقی و ارتفاع  4درجه و  50دقیقه عرض شمالی و 

 8/7حدود  pHبلیت نفوذ متوسط و شوري زیاد و با قلیاییت متوسط داراي خاك ریز بافت مخلوط، با زهکشی مناسب و قا
  :عبارتند ازگیاهان این منطقه ترین  عمده. کشت شده است  Atriplex lentiformisدر این منطقه گونه. است

Poa bulbosa, Hordeum murinum, Eragrostis intermedia, Medicago minima, Medicago 
polymorpha, Medicago littoralis 

 18درجه و  37استان گلستان در نزدیکی پارك ملی گلستان، با موقعیت  یشرق لو واقع در شمالیرزابایمنطقه دشت م      
   متر،  میلی 400متر از سطح دریا با متوسط بارندگی  998درجه و صفر دقیقه طول شرقی و ارتفاع  56دقیقه عرض شمالی و 

 3/8حدود  pHو با قلیاییت متوسط 48/0با زهکشی مناسب و قابلیت نفوذ متوسط و شوري متوسط  داراي خاك بافت درشت
 Peganum:عبارتند از گیاهان این منطقه ترین  عمده. کشت شده است Atriplex canescens در این منطقه گونه .است

harmala, Medicago minima  .Artemisia seberi, Salsola rigida, Stipa barbata. 
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  برداري روش نمونه - 2- 2

متري زیر  سانتی) 5- 10(و ) 0-5(، از دو عمق )چپرقویمه، دشت(کاري شده  هاي خاك در دو منطقه آتریپلکس نمونه      
هاي خاك در ظروف یکبار  سپس نمونه. آوري گردید تصادفی جمع-اي آتریپلکس به روش سیستماتیک اي و بین بوته بوته

متر استفاده  سانتی 5/1ها از شن استریل شده و به عمق  و براي نفوذ و نگهداري رطوبت در داخل ظرف مصرف قرار داده شد
ها ریخته شدند و کود دامی استریل  هاي خاك داخل ظرف ها نمونه هاي استریل شده در کف ظرف پس از قرار دادن شن. شد

ها قرار  متر بر روي نمونه سانتی 5/1به عمق ) دقیقه 90 گراد به مدت سانتی 120در دماي (وسیله دستگاه اتوکالو  شده به
به منظور اطمینان از عدم حضور بذر ). منظور از بین بردن قوه نامیه بذور موجود احتمالی است استریل نمودن کود به(شد  داده

اي  ده شده در شرایط گلخانههاي آما نمونه. یک نمونه از کود استریل شده نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد ،سالم در کود
آبیاري به طور مرتب و بر حسب نیاز . نگهداري شد) گراد سانتی 20-25دماي (در آزمایشگاه مرتعداري دانشگاه گنبد کاووس 

زده شناسایی و شمارش شدند و در صورت عدم شناسایی دقیق به ظروف بزرگتر منتقل تا رشد  بذرهاي جوانه. انجام شد
محاسبه   Pastافزار منردر محیط  1هاي جدول  هاي تنوع و غنا طبق فرمول شاخص. پس شناسایی گردندتري داشته و س بیش
  .شد

  فرمول شاخص هاي تنوع و غناي گونه اي :1جدول

  

  

  

  

  

  

  

: Pi  تعداد کل افراد N:ام، i تعداد افراد گونه: niها،  تعداد کل گونه: Sشاخص تنوع سیمپسون،  D-1: هاي باال که در فرمول
: R2ف، شاخص غناي مارگال R1 :، 10لگاریتم در پایه  Ln:ام،  iنسبت افراد یا وفور گونه  Pi:ام جامعه،  iنسبت افراد گونه 

  .شاخص غناي منهنیک

  بحث ها و یافته -3

هاي موجود در بانک  حد سطح استفاده شد که تراکم گونهها در وا وع و غناي گونه اي از تراکم گونهبراي به دست آوردن تن      
  .باشد می 3و  2به شرح جدول در دو منطقه مورد مطالعه بذر خاك 

  

  

  

  

  و غنا فرمول محاسباتی تنوع  شاخص ها

  شانون واینر

  

  سیمپسون                        

 

    مارگالف                         

 منهنیک                        
  

=   
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 )  A. lentiformis(  هاي گیاهی در زیر بوته و بین بوته در منطقه چپر قویمه تراکم گونه :2جدول

  نام گونه گیاهی  منطقه  چپر قویمه                  
  بین بوته  زیر بوته

10-5  5 -0  10-5  5 -0  
7  10  0  0  Phalaris  

2  2  3  2  Plantago 

0  1  0  0  Tragopogon 

3  3  2  4  Malva  

1  0  0    0  Calendula 

1  2  0  0  Littospermum  

1  0  0  2  Anagalis  

1  0  0  1  Medicago  

0  0  5  6  Hordium  

2  1  0  5  Alium  

                                    

  )A. canescens(در منطقه دشت هاي گیاهی در زیر بوته و بین بوته تراکم گونه :3جدول                                    

  نام گونه گیاهی  منطقه  دشت
  بین بوته  زیر بوته

10-5        5-0  10-5  5 -0  
2  12  0  2  Bidens 

4  1  6  3  Malva 

0  0  4  5  Achila 

0  0  1  0  Ixiolirion 

0  0  3  0  Trigonela 

2  12  0  0  Saueda 

0  1  0  0  Anagalis 

0  2  0  3  Radiola 

1  2  2  7  Alyssum  

1  1  1  4  Eremopayrum 

1  5  1  4  Bromus 

  

  .)4جدول ( محاسبه شد هاي تنوع و غنا  شاخص اي گیاهی، تراکم گونهبا توجه به       
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  دو منطقه چپر قویمه و دشت در متر سانتی 5 -10و  0- 5عمق خاك  در زیر بوته وبین بوته در اعداد شاخص هاي تنوع و غنا :4جدول

  منطقه دشت  چپر قویمه منطقه  شاخص ها

  بین بوته  زیر بوته  بین بوته  زیر بوته  

5 -0  10-5  5 -0  10-5  5 -0  10-5  5 -0  10-5  

  72/1  87/1  64/1  62/1  03/1  64/1  79/1  41/1  شانون واینر

  79/0  83/0  77/0  75/0  62/0  7/0  78/0  0/ 67  سیمپسون           

  07/2  80/1  08/2  95/1  86/0  66/1  42/2  69/1  مارگالف     

  65/1  32/1  80/1  33/1  94/0  34/1  88/1  37/1  منهنینک

  

  
  چپرقویمهنمودار مربوط به شاخص هاي تنوع و غنا در منطقه  :1شکل

  
  دشتنمودار مربوط به شاخص هاي تنوع و غنا در منطقه  :2شکل

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

)بین بوتھ(پنج تا ده)بین بوتھ(صفر تا پنج)زیر بوتھ(پنج تا ده)زیر بوتھ(صفر تا پنج

شانون

سیمپسون

مارگالف

منھنینک

0

0.5

1

1.5

2

2.5

)بین بوتھ(پنج تا ده)بین بوتھ(صفر تا پنج)زیر بوتھ(پنج تا ده)زیر بوتھ(صفر تا پنج

شانون

سیمپسون

مارگالف

منھنینک
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  گیري نتیجه -4

در قسمت ترین تنوع گونه اي در دو منطقه چپر قویمه و دشت  نتایج حاکی از آن است که بیش با توجه به تجزیه داده ها،      
و ) 83/0=،شاخص سیمپسون87/1=شاخص شانون واینر( می باشدمنطقه دشت متر  سانتی 0- 5اي در عمق خاك  بین بوته

شاخص شانون (باشد طقه چپرقویمه میه آتریپلکس در مناي گیا بین بوته متر سانتی 0-5کمترین تنوع مربوط به عمق خاك 
متر  سانتی 5- 10مربوط به عمق اي  ترین غناي گونه بیش ،چنین با توجه به نتایج هم). 62/0=، شاخص سیمپسون03/1=واینر

اي مربوط به  ترین غناي گونه و کم) 88/1=، شاخص منهنینک42/2=شاخص مارگالف( زیر بوته آتریپلکس در منطقه چپرقویمه
 ) 94/0=منهنینک شاخص ،86/0=مارگالف شاخص( بین بوته گیاه آتریپلکس در منطقه چپرقویمهمتر  سانتی 5- 10عمق خاك 

با توجه به نتایج بدست آمده و اهمیت موضوع تنوع و غناي گونه  .ترسیم شده است 2و  1هاي  که نتایج باال در شکل.باشد می
  .اطق از چراي مفرط دام و گردشگري جلوگیري گرددگردد در این مناي پیشنهاد می

 

  منابع
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